
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 52

MANDATO 2017-2021

Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte, pelas quinze horas, na sede da Junta de
Freguesia de Moita, reuniu em sessão ordinária o executivo da Junta de Freguesia, com a presença do
Presidente de Junta, Sr. Antonio Soares André, o Secretário, Sr. Mário dos Santos Grácio e o Tesoureiro
Sr. Diogo João Rodrigues Cardeira, tendo sido presentes e apreciados os seguintes assuntos: ----------------

- Presente um pedido do Jornal da Marinha Grande, para publicação das páginas verdes, como vem
sendo habitual, de um espaço referente á freguesia. O Executivo da Junta de Freguesia apreciou o
referido pedido, tendo aprovado o anúncio de 1/8 de página no valor de cento e cinquenta euros acrescido
de IVA á taxa legal de vinte e três por cento.

- No seguimento da reunião e tendo o assunto sido já abordado na reunião anterior, o Presidente da Junta
disse já ter falado com pintores sobre a necessidade de pintar os muros e portões do Cemitério, solicitando
orçamento para a efetivação daquele serviço. Na primeira abordagem que fez a dois pintores, o primeiro
recusou logo o convite. O outro pintor, Vítor Manuel dos Santos Marques, apresentou o orçamento
solicitado. No referido orçamento apresentado, consta de lavagem de muros, por dentro e por fora;
aplicação de primário; duas demãos de tinta VIP Super e esmaltar os portões. O orçamento apresentado
foi de dois mil e quinhentos euros acrescido de IVA á taxa legal de vinte e três por cento. O Executivo da
Junta de Freguesia, apreciou o referido orçamento, tendo decidido por unanimidade a aceitação do
mesmo

- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezassete horas, da qual se lavrou a presente
ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes.
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